
งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 : งานนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และวิจัย   
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

รายงานการวิจัยในชั้นเรยีน  
 

ชื่อวิจัย  การสำรวจเจตคติต่อวิชาแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวยุพา  ผ้ึงถนอม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

วิชาที่เลือกทำวิจัย วิชาแนะแนว  รหัสวิชา ก33902 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจเจตคติต่อวิชาแนะแนวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี   

ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จำนวน 100 คน โดยให้นักเรียนทำแบบสำรวจ

เจตคติ จำนวน 10 ข้อ ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลคะแนนโดยวิธีหาค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียของแบบสำรวจมีค่าเท่ากับ 4.33 ซึ่งแปลความได้ว่า นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อ

วิชาแนะแนว 

ผลการวิจัยพบว่า จากการสร้างแบบสำรวจเจตคติในการเรียนวิชาแนะแนว ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  6  ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

พบว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาแนะแนว ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.33 ซึ่งเป็นระดับคะแนนต้นๆ ของ
ระดับเจตคติท่ีดี ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแต่ละข้อคำถามท้ังประเภททางบวกและประเภททางลบ พบว่าอาจมี
ผลมาจากการท่ีนักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนกับข้อคำถามท่ีเป็นข้อคำถามประเภททางลบ 
 

บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
วิชาแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิง 
พหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้องทำหน้าท่ีแนะแนว ให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษา
ต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 

วิชาแนะแนว ถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด เป็นวิชาท่ีจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท้ัง 3 ด้าน คือ ความรู้ (K)  ทักษะกระบวนการ(P) เจตคติท่ีดี 
(A) โดยในปัจจุบันผู้สอนต่างมุ่งให้ความสำคัญกับความรู้มากเกินไป ท้ังท่ีจริงแล้วควรเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีในการแสวงหาความรู้มากกว่า 

ปัญหาสำคัญต่างๆ ท่ีพบในการทำการสอน เช่น ผู้เรียนไม่ต้ังใจ ขาดความสนใจในการเรียน หรือผู้เรียนไม่
บรรลุตามผลสัมฤทธิ์  ปัญหาดังกล่าวล้วนแต่มีสาเหตุมาจาก ผู้เรียนขาดความตระหนักในการเรียน หรือกล่าวง่ายๆ   
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ว่าไม่เห็นความสำคัญในการเรียน วิธีการแก้ไขท่ีดีท่ีสุดคือ มุ่งให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ี ถ้าผู้สอนสามารถทำได้ ก็จะทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียน ต้ังใจเรียนมากขึ้น โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ 
วิธีการในการสร้างเจตคติท่ีดีมีหลากหลายวิธี เช่น การกระตุ้นหรือใช้ส่ิงเร้า (โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ไม่ใช้การบังคับ) 
การใช้ส่ือ หรืออาจใช้เทคนิคเฉพาะตัวต่างๆ  

โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียน (เข้าใจสภาพปัญหา รวมถึงนิสัยของผู้เรียน) และยอมรับ 
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อสำรวจเจตคติต่อวิชาแนะแนวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1. สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
 2. ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

1.4 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ 

อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อส่ิงใดๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู่ และทำให้จะ
เป็นตัวกำหนดแนวทางของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

2. วิชาแนะแนว หมายถึง จิตวิทยาประยุกต์ แขนงหนึ่งท่ีว่าด้วย กระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเอง อย่าง
ถ่องแท้ รู้จัก ความถนัด ความชอบ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือกและตัดสินใจได้ 
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตนเอง หรือพึ่งตนเองได้ เป็นกระบวนการท่ี
ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มท่ีในการเรียนรู้เพื่อท่ีจะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด  
1.5 ประโยชน์และคุณค่าของการวิจัย 

1. ครูผู้สอนมีข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีนักเรียนไม่สนใจเรียน เป็นผลให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

2. ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจนำมาแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนได้ 
มาตรฐานของครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 : งานนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และวิจัย   
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสำรวจ 

2.1.1 ความหมายของการสำรวจ 

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มบุคคลนั้นข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในเรื่องใด ๆ มิใช่ข้อเท็จจริง
ของเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมด จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากตัวผู้ตอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นในเรื่อง
เดียวกันอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ อาชีพ สถานภาพสมรส ศาสนา หรือพื้นที่อยู่
อาศัยก็ได้ การสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล จึงนิยมสรุปผลจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ตอบด้วย เช่น 
การสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล จะจำแนกตามภาค (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและ   ปริมณฑล)เขตการปกครอง (เขตเทศบาล นอกเขต
เทศบาล) เพศ (ชาย หญิง) ระดับการศึกษา (ประถมศึกษาและต่ำกว่า มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 
อาชีพ (ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน เกษตรกร อาชีพอิสระ) การสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นจำแนกตามลักษณะ
ต่าง ๆ ของตัวผู้ตอบข้างต้นจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลในแต่ละลักษณะได้ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติ 
2.2.1 ความหมายและประเภทของการสร้างเจตคติ 

  เจตคติบางครั้งก็เรียกทัศนคติ มีความหมายตามคำอธิบายของนักจิตวิทยา เช่น อัลพอร์ท (Allport อ้างถึงใน
นวลศิริ เปาโรหิต, 2545 : 125) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า  เป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบ 
การณ์ สภาวะความพร้อม นี้เป็นแรงท่ีกำหนดทิศทาง ของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของและ สถานการณ์
ท่ีเกี่ยวข้อง เจตคติจึงก่อรูปได้ดังนี้ 
            1. เกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 
            2. การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 
            3. ประสบการณ์ท่ีได้รับจากเดิม มีท้ังทางบวกและลบ จะส่งผลถึงเจตคติต่อส่ิงใหม่ท่ีคล้ายคลึงกัน 
            4. การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองให้ความสำคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน 
จุดมุ่งมายของการเกี่ยวข้อง 

- การสำรวจลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ สติปัญญา ความถนัด ทักษะ ลักษณะนิสัยของนักเรียน รูปแบบ
พฤติกรรมในช้ันเรียนหรือท่ีบ้าน ฯลฯ 
          - การสำรวจคุณลักษณะของบุคลากร ได้แก่ ครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องเพศ อายุ การศึกษา รายได้     
เจตคติ เป็นต้น 
         - การสำรวจลักษณะของกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร กิจกรรมการเรียน การสอนการบริการ 
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บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
นักเรียนโรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 คน 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

แบบสำรวจเจตคติต่อการเรียนวิชาแนะแนวของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้าง
แบบสำรวจเจตคติต่อการเรียนวิชาแนะแนวของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 13 ข้อ  
(เมื่อเลือกแล้วจะเหลือคำถาม 10 ข้อ) 
3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.3.1 นำแบบสำรวจเจตคติต่อการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 100 คน เพื่อสำรวจเจตคติของนักเรียน และ 
ทำการบันทึกคะแนน 
     3.3.2 ดำเนินการหาค่าเฉล่ียของแต่ละข้อคำถาม 
    3.3.3 ดำเนินการหาค่าเฉล่ียของแบบสำรวจเจตคติท้ังฉบับ และเขียนข้อสรุป 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (บอกสถิติท่ีใช้หรือวิธีจัดกระทำข้อมูล)  
 3.4.1 การหาค่าเฉล่ีย  ( X ) 

                               
N

X
X


=                   

      เมื่อ    X  = ค่าเฉล่ีย 

            X = คะแนนท่ีได้ 

                    N = จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

         X         = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
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กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัย  
ตาราง  1  แสดงผลการวิเคราะห์แบบสำรวจเจตคติในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียน 
 

 ข้อที่ ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 
1. วิชาแนะแนวเป็นวิชาท่ีทำให้เป็นคนกล้าแสดงออก 4.38 

2. วิชาแนะแนวเป็นวิชาท่ีทำให้เป็นนักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น 4.44 

3. วิชาแนะแนวทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของบุคคลรอบข้างมากขึ้น 4.20 

4. วิชาแนะแนวทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.30 

5. วิชาแนะแนวเป็นวิชาท่ีน่าสนใจ 4.34 

6. การเรียนวิชาแนะแนวไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 4.36 

7. การเรียนวิชาแนะแนวสามารถนำมาใช้วางแผนการศึกษาต่อได้ 4.34 

8. วิชาแนะแนวสอนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4.46 

9. วิชาแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 4.50 

10. วิชาแนะแนวเป็นวิชาท่ีทำให้นักเรียนเกิดการปรับตัวมากขึ้น 4.40 

 รวมค่าเฉล่ียทุกความคิดเห็น 4.33 

 
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาแนะแนว โดยเฉล่ียจากแบบสำรวจท้ังหมดได้ 
4.33  คะแนน 
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กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

บทท่ี 5 สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาการสำรวจเจตคติในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลำดับข้ันตอนของการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนน  ท่ีได้จากแบบสำรวจเจตคติของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า 
คะแนนเฉล่ียของแบบสำรวจท้ังหมด  10 ข้อ เกี่ยวกับวิชาแนะแนว ท้ังข้อคำถามประเภททางบวก และ ประเภท 
ทางลบ มีค่าเท่ากับ  4.33  ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาแนะแนว 
5.2 อภิปรายผล  

จากการสร้างแบบสำรวจเจตคติในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6    
ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

- พบว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาแนะแนว ในระดับคะแนนเฉล่ีย  4.33 ซึ่งเป็นระดับคะแนนต้นๆ 
ของระดับเจตคติท่ีดี ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแต่ละข้อคำถามท้ังประเภททางบวกและประเภททางลบ พบว่า
อาจมีผลมาจากการท่ีนักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนกับข้อคำถามท่ีเป็นข้อคำถามประเภททางลบ 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

1. ในการสร้างแบบสำรวจเจตคติในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อาจเป็น   
ในรูปของการสัมภาษณ์ หรือการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นบ้างก็ได้ หรืออาจจะลองเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียน
ท่ีมีต่อวิชาแนะแนวกับวิชาอื่นๆ เพื่อท่ีจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจเพิ่มปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง และอาจเจาะจงทำการวิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับช้ัน
อื่นๆ ต่อไป 
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